
 1 

RREEGGUULLAAMMIINN  ddllaa  ssttuuddeennttóóww  rreeaalliizzuujjąąccyycchh  zzaajjęęcciiaa  

ww  SSAAMMOODDZZIIEELLNNEEJJ  PPRRAACCOOWWNNII  UUMMIIEEJJĘĘTTNNOOSSCCII  

PPOOŁŁOOŻŻNNIICCZZYYCCHH  ((SSPPUUPPoołł))  Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

1. Studentów realizujących zajęcia dydaktyczne w pracowniach SPUPoł obowiązuje: 

 punktualne przychodzenie na zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć dla danej 

grupy studenckiej 

- studenci, którzy spóźnią się na zajęcia nie będą mogli w nich uczestniczyć – 

dopuszcza się możliwość uczestniczenia w nich tylko w sytuacjach losowych, 

 systematyczne i aktywne uczestnictwo oraz stuprocentowa obecność na zajęciach 

przewidzianych programem w danym semestrze 

- usprawiedliwione będą tylko nieobecności uzasadnione i udokumentowane 

(m. in. zwolnienia lekarskie z adnotacją w książeczce zdrowia studenta, wypadki 

losowe, wyznaczony przez Dziekanat termin egzaminu poprawkowego itp.) 

- dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć bez udokumentowanego 

usprawiedliwienia 

 zaliczenie wszystkich umiejętności wynikających z efektów kształcenia przewidzianych 

w programie nauczania z przedmiotów realizowanych w pracowni zajęć praktycznych 

- otrzymane na zajęciach oceny niedostateczne należy poprawić w nieprzekraczalnym 

terminie 2 tygodni, w trakcie konsultacji nauczyciela prowadzącego dane zajęcia; 

(dopuszcza się dwukrotne poprawienie oceny niedostatecznej) 

- pozytywne zaliczenia z poszczególnych tematów muszą zostać uzyskane przed 

przystąpieniem studenta do kształcenia praktycznego na terenie szpitala (brak 

zaliczenia minimum jednego tematu skutkuje niedopuszczeniem do zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych) 

 noszenie estetycznego umundurowania – czystej odzieży ochronnej, obuwia na zmianę, 

identyfikatora 

- braki w umundurowaniu stanowią podstawę do odmówienia przyjęcia studenta na 

zajęcia 

 przynoszenie na zajęcia dzienniczka umiejętności praktycznych w celu dokonania wpisu 

zaliczenia umiejętności 

 przestrzeganie zasad dotyczących segregacji odpadów medycznych:  

- w pojemnikach z workami czarnymi umieszcza się odpady komunalne 

- w pojemnikach z workami czerwonymi umieszcza się odpady medyczne/zakaźne np. 

strzykawki, zużyte gaziki, rękawiczki i inne) 

- w pojemnikach grubościennych należy umieszczać szkło, igły i inny sprzęt którzy 

może doprowadzić do naruszenia ciągłości tkanek 

 bezwzględny zakaz wnoszenia na zajęcia do pracowni telefonów komórkowych, 

aparatów fotograficznych, dyktafonów, itp. 

 bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek 

na terenie jednostki Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych  

 bezwzględny zakaz spożywania posiłków oraz picia napojów w pracowniach (w salach 

ćwiczeń) Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych 
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 pobieranie pomocy dydaktycznych z szaf i innych miejsc tylko w obecności nauczyciela 

 wykonanie ćwiczenia i ewentualne uruchomienie przyrządów/ fantomów może nastąpić 

tylko na polecenie nauczyciela 

 zachowanie porządku i przestrzeganie zasad bhp w pracowniach podczas zajęć: 

- przed wejściem na zajęcia i po zakończeniu zajęć w pracowni należy umyć ręce, 

- nie wolno siadać na łóżkach i innym sprzęcie medycznym, 

- przenoszenie przedmiotów winno odbywać się możliwie na jednym poziomie, 

aby w czasie pracy nie spowodować urazu kręgosłupa i uszkodzenia stawów 

kolanowych.  

- przed podniesieniem przedmiotu należy ocenić jego ciężar, nie wolno podnosić 

przedmiotów, których ciężar przekracza przewidziane przepisami normy dla każdej 

kategorii: 

o ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów jeśli praca jest dorywcza - 

największa norma dla kobiet do 25 kg.,  

o ręczne przenoszenie ciężarów pod górę (pochylnia, schody) jeśli praca jest 

dorywcza - największa norma dla kobiet do 20 kg., 

o przewożenie ciężarów na wózkach poruszanych ręcznie po równej powierzchni 

- największa norma dla kobiet do 100 kg. 

- rozlane płyny na podłodze powinny być natychmiast wytarte 

- nie wrzucać do zlewów potłuczonego szkła, substancji stałych, które mogą 

spowodować zatkanie przewodów kanalizacyjnych, 

- zabrania się używania i wynoszenia poza pracownię – sale ćwiczeń leków, płynów, 

materiałów i innych pomocy dydaktycznych bez zgody nauczyciela, 

- wszelkie czynności ze środkami dezynfekcyjnymi należy wykonywać przy użyciu 

odzieży ochronnej oraz innego przewidzianego sprzętu ochrony osobistej (rękawice) 

unikając jednocześnie rozsypywania i rozlewania środków. 

o wysypany lub wylany środek dezynfekcyjny należy niezwłocznie usunąć, 

a miejsce oczyścić 

o posługując się środkami dezynfekcyjnymi należy ściśle przestrzegać 

obowiązującej instrukcji 

o środki chemiczne, dezynfekcyjne przechowywać w pojemnikach 

oznakowanych 

- w trakcie ćwiczeń obowiązuje przestrzeganie zasad dotyczących obsługi urządzeń 

elektrycznych 

o w przypadku przerwy w dopływie prądu elektrycznego wyłączyć wszystkie 

urządzenia 

o w razie stwierdzenia uszkodzenia instalacji elektrycznej wyłączyć urządzenia 

będące pod napięciem - zawiadomić nauczyciela 

o nie używać uszkodzonych lub podejrzanych o uszkodzenie urządzeń 

elektrycznych (inhalatory, lampy solux, grzałki, poduszki elektryczne) 

o w razie pożaru należy wykonać wszystkie zadania zlecone przez kierującego 

akcją 

 po ćwiczeniach miejsce pracy należy pozostawić w należytym porządku – obowiązkiem 

studenta jest utrzymanie ładu i czystości w miejscu pracy 

- po ćwiczeniach należy odnieść używany sprzęt, materiał opatrunkowy, fantomy na 

właściwe miejsce w stanie nieuszkodzonym, czystym, suchym 

- zużyty materiał opatrunkowy, igły, strzykawki i inne materiał umieścić 

w pojemnikach do tego przeznaczonych  

- nie pozostawiać śmieci, różnych nieczystości  w pracowni 
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 zgłoszenie nauczycielowi uszkodzenia sprzętu medycznego, pomocy dydaktycznych 

(w szczególności fantomów, symulatorów), aparatury medycznej lub innego sprzętu 

będącego na wyposażeniu pracowni 

 natychmiastowe zgłoszenie nauczycielowi wypadku, który miał miejsce na terenie 

jednostki SPUPoł., podając okoliczności wypadku 

 ćwiczenia należy przeprowadzać z zachowaniem wskazanych przez nauczyciela lub 

podręcznik środków ostrożności, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i 

innych 

 dbać o bezpieczeństwo własne, innych studentów podczas zajęć poprzez bezwzględne 

przestrzeganie zasad bhp oraz zasad reżimu sanitarnego obowiązujących na terenie 

pracowni 

 

2. Studenci realizujący kształcenie w SPUPoł mają prawo do: 

 dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej 

 warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności 

osobistej 

 życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym 

 konsultacji i pomoc koordynatora przedmiotu na kierunku podczas realizacji całego 

procesu kształcenia  

 konsultacji i pomoc opiekuna dydaktycznego, osoby prowadzącej zajęcia (ćwiczenia) 

podczas realizacji procesu  kształcenia w przedmiocie w przypadku trudności 

w nauce/kształtowaniu umiejętności praktycznych 

 sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i zgodnej z ustalonymi kryteriami oceny 

zdobytych umiejętności 

 piętnastominutowej przerwy w wyznaczonym, przez nauczyciela czasie i miejscu. 

 

 

Zapoznałam / em się z Regulaminem Samodzielnej pracowni Umiejętności Położniczych 

........................................................................................ 

data / podpis studenta 
 


